
 بسم هللا الرحمن الرحيم
الً } َوَما َكاَن ِلنَْفٍس َأْن َتُموَت ِإَّلا ِبِإْذِن اللاِه ِكَتابًا ُمَؤجا

نُْؤِتِه ِمْنَها َوَمْن يُِرْد ثََواَب َوَمْن يُِرْد ثََواَب الدُّْنيَا 

اِكِرينَ   {اْْلِخَرِة نُْؤِتِه ِمْنَها َوَسنَْجِزي الشا
 (145)آل عمران:

 

 ،حضرة خادم الحرمين الشريفين جاللة الملك سلمان بن عبد العزيز )حفظه هللا ورعاه(سمو إلى/ 

سمو ، وإلى ذوي المرحوم المغفور له األمين ولي ولي عهدهسمو واألمين، ولي عهده سمو و

المملكة العربية السعودية  شعب)رحمه هللا(، وإلى جميع أهلنا  نواف بن عبد العزيزاألمير 

 الشقيقة.

يَّة   َجْيش   يادةقمن/   ر َجال  الطَّر ْيقَة  النَّْقَشبَْند 

يِّ َوَعلَى آل ه  َوَصْحب   ٍد النَّب يِّ األمِّ نَا ُمَحمَّ الةُ والسَّالُم َعلَى سيِّد  ْيَن والصَّ ْيَن الَحْمُد هلل  َربِّ الَعالَم  ه  َوالتَّاب ع 

ْين    : بعدو، وَمْن تّب َعهُْم ب إ ْحَساٍن إلَى يَْوم  الدَّ

نبأ  ،ورضا بما قضى رب البرية ،بإيمان بالمقادير اإللهية يقة النقشبنديةلطررجال ا شجيى جيشكم تلق

َويَْبقَى َوْجهُ َربَِّك ُذو اْلَجالل  * ُكلُّ َمْن َعلَْيَها فَاٍن )األمير نواف بن عبد العزيز )رحمه هللا(، سمو وفاة 

) ْكَرام    .جل مسمىأعطى وكل شيء عنده بأن له ما خذ وإأن هلل ما إو، إنا إليه راجعوننا هلل وإو َواأْل 

إلى بلغ عبارات المواساة الصادقة المخلصة وأ التعازيسمى آيات لنرفع أوبهذه المناسبة الجليلة نتقدم 

لى إو ،(ورعاه خادم الحرمين الشريفين جاللة الملك سلمان بن عبد العزيز )حفظه هللاحضرة  سمو

مراء والمسؤولين وحكومة ، وكافة السادة األاألمين ولي ولي عهدهسمو واألمين ولي عهده سمو 

نواف بن األمير سمو المرحوم المغفور له  فقيدناوإلى ذوي  ،كة العربيَّة السعوديَّة الشقيقةوشعب الممل

أن و ،جركمأن يعظم أجرنا وأو ،يحسن عزاءنا وعزاءكمن أهللا تعالى  سائلين، )رحمه هللا( عبد العزيز

، وأن يتغمد الرضا بالمقاديروالجميل لصبر ياكم الخير سلف، وأن يلهمنا وإ يخلف لنا ولكم خير خلف

 ملكاأن يحفظ المملكة العربية السعودية و جنته، فردوسبواسع رحمته، ويسكنه المغفور له  فقيدنا

نَا على أعداء ديننا وأمتنا، ينصرهم يؤيدهم ومن كل سوء، وأن  اوشعب الةُ والسَّالُم َعلَى سيِّد  والصَّ

ْيَن وَمْن تّب َعهُْم ب إ   يِّ َوَعلَى آل ه  َوَصْحب ه  َوالتَّاب ع  ٍد النَّب يِّ األمِّ يْ ُمَحمَّ الَحْمُد هلل  َربِّ ن  وْحَساٍن إلَى يَْوم  الدَّ

ْينَ   قيادة .الَعالَم 
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